รายงานการประเมินตนเอง(SA2011) รพ
III-4.3 ง/จ การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย/การบาบัดอาการเจ็บปวด
ประเด็นคุณภาพ/ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหม 2556 2557 2558 2559 2560
าย
ตค-กพ
ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการทีม
80
66.6 85
80 92. 6 96.8
palliative care
ร้อยละแบบฟอร์ม PPS pain score
80
55 66.6 80 94.4
88
การยินยอมการรักษา การส่งต่อข้อมูล
7
4
ลงชุมชน
ร้อยละผูป้ ่ วยได้จดั การความเจ็บปวด
100
70
85 100 100 100
รุนแรง
บริ บท:
กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่รพ.ให้การดูแล:
ทีมดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลกันตัง เป็ นทีมประกอบไปด้วยแพทย์เวช
ปฏิบตั คิ รอบครัว พยาบาลทีผ่ ่านการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง พยาบาลประจา
หน่วยงาน โภชนากร สุขภาพจิต พยาบาลเยีย่ มบ้าน หน้าทีด่ แู ลแบบประคับประคองกลุ่ม
โรคมะเร็ง โรคไตทีป่ ฏิเสธการรักษา โรคหอบหืด โรคHIVคะแนน PPS<50%โดยใช้เครือ่ งมือ
palliative performance scale (PPSV2) และการจัดการความเจ็บปวดและอาการรบกวน วาง
แผนการจาหน่ าย การประชุมครอบครัวทัง้ ผูด้ แู ลหลักและผูด้ แู ลรองตามมาตรฐานแบบองค์รวม
ทางด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ อย่างสมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ มีการประสานส่ง
ต่อข้อมูลลงชุมชน เมือ่ ผูป้ ่ วยและญาติมคี วามประสงค์ในการดูแลวาระสุดท้ายของชีวติ อย่างมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจกับญาติและผูร้ บั บริการทัง้ ในโรงพยาบาลและในชุมชน ในปี
2559-2560 มีผปู้ ่ วยทีร่ บั การดูแลแบบประคับประคองวาระสุดท้ายจานวน 131 รายเป็ น CA
จานวน 100ราย เสียชีวติ ทีบ่ า้ นอย่างสงบ จานวน 62 ราย
ขอบเขตการให้บริ การ
ผูป้ ่ วยทีน่ อนพักรักษาตัวกลุ่มโรคทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งมาและอาจมา
พบรายใหม่ทค่ี าดว่าเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งแพทย์ส่งไปรับการยืนยันและเมือ่ เป็ นวาระสุดท้ายผูป้ ่ วยจะ
เข้ามารับการรักษาและขอคาปรึกษา ประเด็นคุณภาพการให้บริการคือ ใส่ใจดูแลคุณ อบอุ่น
เสมือนบ้าน การจากไปช่วงวาระสุดท้ายของชีวติ สมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
เริม่ ดาเนินการในปลายปี 2556 ดูแลเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งทีร่ กั ษาจากโรงพยาบาลศูนย์
ตรังมาก่อนแล้วมารับบริการต่อทีร่ พใกล้บา้ นในปั จจุบนั ขยายบริการ COPD CKDstage
4,5HIV CVA ทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงทีม่ แี ผลกดทับระดับ 3-4

กระบวนการการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย: บทเรียนเกีย่ วกับการสร้างความตระหนักในความ
ต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
• ช่วงระยะเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมาจัดทาแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การดูแลไม่
ครอบคลุมเนื่องจากทีมมีภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จึงดาเนินการได้ไม่ตรงตามเป้ าหมายทีว่ าง
ไว้
ปลายปี 2556 ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายใหม่เพื่อนาสู่การปฏิบตั จิ ริง
จัดทีมผูด้ แู ล ทีช่ ดั เจนเพื่อติดตามกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ทีน่ อนรักษาตัวและทีข่ อกลับไปรักษาตัวที่
บ้าน นาแบบฟอร์มการส่งต่อในชุมชนมาใช้ หลังจากมีการประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจ เพื่อนา
ปั ญหามาแก้ไขให้ทมี ได้รบั ทราบแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในวันศุกร์ท่ี 4 ของสัปดาห์
ปี 2557 ได้ดาเนินการต่อเนื่องเพิม่ ขึน้
• บทเรียนการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
ใช้แบบฟอร์ม PPS Palliative performance scale(PPSV2) เพือ่ แบ่งระดับการดูแลผูป้ ่ วย
และค้นหาปั ญหาความต้องการทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความเชื่อ ซึง่ จะเกิดและ
เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ เพื่อเป็ นการตอบสนองสิง่ ทีค่ า้ งคาใจ ความสงสัยของผูป้ ่ วยและญาติ จากการ
ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
ปี 2558-2560 มีการนา PPS มาใช้กบั ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลแบบประคับประคอง ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยทีน่ อนรักษาตัวทีบ่ า้ น ในแต่ละชุมชนหลังจากทราบว่าตัวเองเป็ น CA COPD CKD
stage 4,5HIV CVA ทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงทีม่ แี ผลกดทับระดับ 3-4 เป็ นการสืบค้นผูป้ ่ วย
หลายๆช่องทางโดยชุมชนเอง รพสต. อสม. และจิตอาสาให้ความร่วมมือในการประสานทีม
Palliative
•บทเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยรอบด้าน (ร่างกาย จิตสังคม อารมณ์
จิตวิญญาณ)
- การดูแลในโรงพยาบาลด้านร่างกาย จัดมุมด้านหลังสุดของแต่ละหอผูป้ ่ วยให้อากาศถ่ายเทได้
ดีกนั ้ ม่านเป็ นสัดส่วนเมือ่ มีผปู้ ่ วย เรียกมุมสุขกายสบายใจ มีเทปธรรมะศาสนาพุทธ และบทขอ
พรอัลเลาะห์ เปิ ดให้ฟังตามความเชื่อแต่ละคน ญาติสามารถเฝ้ าอย่างใกล้ชดิ ปรับห้องสุขกาย
สบายใจให้ผปู้ ่ วยและญาติได้พกั เปรียบเสมือนบ้าน อากาศถ่ายเทได้สะดวก ของแต่ละหอผูป้ ่ วย
เพื่อลดการคับแคบ สงบไม่มเี สียงรบกวนสามารถพักผ่อนได้ การเปิ ดเทปธรรมะ ไม่มเี สียง
รบกวนเตียงข้างเตียง ผูป้ ่ วยและญาติไม่เกิดความกลัวเมือ่ มีอาการหนักในวาระสุดท้ายหาก
ต้องการเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล
- การตอบสนองต่อความเจ็บปวดตามผลการประเมินด้วย pain score จัดความเจ็บปวดตาม
แนวทาง การบรรเทาอาการรบกวนตามปั ญหาทีพ่ บเช่นการใช้ทน่ี อนป้ องกันแผลกดทับ การ

ผ่อนคลายความวิตกกังวลโดยพยาบาลเข้าไปเยีย่ มพูดคุย ให้เกียรติและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
และการใช้ยามอร์ฟินชนิดเม็ดแก่ผปู้ ่ วยทีบ่ า้ นเมือ่ pain score < 5คะแนน
การจัดการต่อความเจ็บปวดได้ปรับแนวทางปฏิบตั กิ ารใช้ยาบรรเทาอาการปวดทัง้
แบบชนิดเม็ดออกฤทธิ ์ระยะยาวและน้ าสาหรับออกฤทธิ ์สัน้ ๆ การประชุมทีมและการนาเคส
ผูป้ ่ วยมา conference เดือนละครัง้ หลังจากประชุมทีมและถอดบทเรียนพบว่าทีมขาดความ
เข้าใจการใช้ยาได้จดั การอบรมเพิม่ ศักยภาพ และนาทีมไปศึกษาดูงานสร้างแรงจูงใจต่อการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลในชุมชนยังเป็ นการประสานกับทีมอสม. รพสต. เมือ่ กลับไปอยูท่ บ่ี า้ น การ
เยีย่ มติดตามโดยทีมผูร้ บั ผิดชอบ palliative ลงผังครอบครัว สนับสนุนอุปกรณ์ให้ยมื เช่น ถัง
ออกซิเจน ทีน่ อนลม การโทรติดตามการเยีย่ มบ้าน ให้คาแนะนาให้มคี วามสุขในชีวติ ทีเ่ หลืออยู่
เมือ่ จากไปอย่างสงบ สมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ทีมไปร่วมพิธงี านศพตามความเหมาะสม หลัง
ความโศกเศร้าทีมโทรติดตามให้คาแนะนาญาติๆอย่างสม่าเสมอ
การดูแลในชุมชนมีรปู แบบอย่างชัดเจนทีมออกเยีย่ มในวันอังคารและวันศุกร์หากมีกรณี
เร่งด่วนผูร้ บั ผิดชอบจะออกไปเยีย่ มพร้อม อสม หรือรพสต. และนาเคสมาปรึกษาวางแผน
ร่วมกันกับทีมและแพทย์เวชปฏิบตั หิ วั หน้าทีมเพื่อนัดเยีย่ มครัง้ ต่อไป การส่งข้อมูลลงชุมชนมี
แบบฟอร์มเพื่อความสะดวกและการดูผปู้ ่ วยต่อเนื่องได้ส่งเป็ นเอกสารและประสานทางไลน์กลุ่ม
และไลน์ส่วนตัว
จัดทาแบบฟอร์มการเยีย่ มบ้านและการประชุมครอบครัวในการวางแผนร่วมการดูแลในช่วงชีวติ
ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างมีความสุขไม่มสี งิ่ ค้างคาใจให้ยาลดปวดและให้ยมื อุปกรณ์ทางการช่วยเช่นถัง
ออกซิเจน เตียง ทีน่ อนลม เครือ่ งดูดเสมหะ เครือ่ งปั น่ อาหารทางสายยาง ไปร่วมพิธที างศาสนา
ทัง้ ศาสนาพุทธและอิสลามตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ ติดตามช่วยแนะนาจนพ้นช่วงความ
เศร้าโดยใช้ประเมิน2Q,9Q
•การบรรเทาอาการ
- ตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย เมือ่ มีหอ้ งพิเศษว่างจะจัดให้นอนเมือ่ เข้าวาระสุดท้ายเพื่อ
แยกเป็ นสัดส่วน การใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid โดยไม่คานึงถึงการติดยาเพราะแพทย์และเภสัช
กรกับทีมได้ให้ขอ้ มูลกับญาติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ช่วง 3 ปี หลังสามารถจัดห้องพักให้ผปู้ ่ วย
กลุ่มมี PPS < 50% ได้เข้าพักได้ทุกหอผูป้ ่ วย การใช้ยาบรรเทาอาการปวดแพทย์และเภสัชกร
ทีม Palliative ได้ออกแนวทางปฏิบตั แิ ละใช้ตามแนวทางบันได 3 ขัน้ กับผูป้ ่ วยและส่งต่อยาลงไป
ใช้ในชุมชนโดยมีแบบติดตามการทานยาเพื่อปรับขนาดยาทีบ่ า้ นได้
- ด้านจิตวิญญาณ สังคม และอารมณ์ การแจ้งข่าวร้ายโดยแพทย์ขน้ึ กับว่าผูป้ ่ วยอยากทราบ
หรือไม่พยาบาลเข้าไปปรับความคิดและสอบถามสิง่ ค้างคาใจ การวางแผนการดูแลทีบ่ า้ น การ
ขออโหสิกรรม การฝึกหายใจผ่อนคลายให้สติรบั รู้ ว่ามนุ ษย์เกิดมา ตัง้ อยูแ่ ละดับไปอย่างสงบไม่
ทุรนทุราย จัดให้แต่ละหอผูป้ ่ วยมีเทปธรรมะไว้ และทางโรงพยาบาลสนับสนุนให้ทาพิธกี รรม
ทางศาสนาและนาสิง่ ศักดิ ์สิทธิมาบูชาได้

--- การประชุมครอบครัว (family meeting )มีผลต่อการรับรู้ ทุกๆด้านของผูป้ ่ วยและญาติท่ี
ยอมรับกับการเจ็บป่ วยทีเ่ พิม่ พบหรือพบมานานแต่ผปู้ ่ วยไม่เคยรับทราบมาก่อนทาให้ ไม่ได้ทา
หรือพูดในสิง่ ทีค่ า้ งคาใจการจากไปแบบไม่สงบ ขาดการอโหสิกรรมซึง่ กันและกันทัง้ กาย วาจา
และใจ การทานิตกิ รรมและเกิดการขัดแย้งในหมูญ
่ าติ มีผตู้ ดั สินใจหลายคน ไม่มกี ารวางแผน
เตรียมใจล่วงหน้า การลูกหลานเข้ามาเฝ้ าโอบกอดให้ความรักกับผูท้ ก่ี าลังจะจากไป ร่วมสวด
มนต์ นิมนพระถวายสังฆทานหรือผูน้ าศาสนาเข้ามาให้พร โรงพยาบาลสนับสนุนให้มตี กั บาตร
ข้างเตียงเดือนละ 2 ครัง้ ศุกร์ท่ี 2และ 4 เมือ่ ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ลงจัดให้นอนพักอีก 2 ชัวโมงในการ
่
เตรียมตัวการทาความสะอาดสวมใส่เสือ้ ผ้าชุดทีเ่ ตรียมไว้ดว้ ยความสงบ มีธปู เทียนและดอกไม้
สดหรือหมากพลูตามความเชื่อ จัดเตรียมรถส่งศพทีบ่ า้ นหรือทีว่ ดั ให้ตามความเหมาะสม
บทเรียนเกีย่ วกับผูป้ ่ วยและครอบครัวร่วมในการตัดสินใจ
•ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีโอกาสร่วมตัดสินใจทีมจะเข้าไปสอบถามเรือ่ งการรักษาและการดูแลซึง่
ผูป้ ่ วยและญาติเป็ นผูต้ ดั สินใจมีแบบฟอร์มการเซ็นยินยอมหรือปฏิเสธการรักษา การใส่ท่อช่วย
หายใจ การนวดปั ม๊ หัวใจ หรือต้องการดูแลต่อทีบ่ า้ นอย่างสงบทีมให้ยมื อุปกรณ์ดงั กล่าวไปใช้ต่อ
ทีบ่ า้ นจนวินาทีสุดท้ายของชีวติ
จ.การบาบัดอาการเจ็บปวด
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินอาการเจ็บปวด
•ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดในโรงพยาบาลใช้ซกั ถามอาการแบบ(0-10)คือ
0 ไม่ปวด 1 คะแนนคือมีอาการปวดเล็กน้อย 5 คือปวดปานกลาง 10 ปวดมากทีส่ ุดและใช้ยา
มอร์ฟินในปี 2555 จานวนผูป้ ่ วย 23 รายได้รบั ยาลดปวด16รายคิดเป็ นร้อยละ 70 และในช่วงปี
2556-2557 ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาแพร่หลายมากขึน้ มีการประชุมวิชาการแพทย์นายามาใช้ลด
การเจ็บปวดได้เพิม่ มากขึน้ เป็ นร้อยละ 85
---ในปี 2558-2560 การสอบถามอาการปวด ใช้แบบแผ่นกระดาษแข็งทุกหอผูป้ ่ วยแบบ Pain
Numeric Scale และ Wong- Baker face pain rating scale และลงฟอร์มปรอทหลังได้รบั ยา
แก้ปวด และเพื่อประเมินอาการปวดทีล่ ดลง การได้รบั การอบรมจากแพทย์และเภสัชกรทาทีม
ได้เข้าใจการปรับการใช้ยาบรรเทาปวดกับผูป้ ่ วยได้ผลดีเพิม่ มากขึน้ ร้อยละ 100
• การสื่อสารการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรผูด้ แู ลได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องไปอบรมเรื่องการใช้ยา
การฝึกสมาธิบาบัด ศึกษาจากเอกสารต่างๆทีเ่ กิดความมันใจในการปฏิ
่
บตั งิ านในปี 2557 อบรม
1 ครัง้ ปี 2558 ได้อบรมการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย 1 ครัง้ ปี 2559 เพิม่ ศักยภาพเจ้าหน้าที่
เกีย่ วข้องพร้อมทีมเครือข่ายอีก 1 ครัง้
• การสื่อสารและให้ความรูแ้ ก่ผุป้ ่ วยและครอบครัวเกีย่ วกับการจัดการความปวดและการลด
อาการตามความเชื่อ ส่วนบุคคล ศาสนาและวัฒนธรรม เช่นการใช้สมุนไพรมาประคบหรือทาน
ยาต้มเมือ่ มีระดับความปวดเพราะเมือ่ ได้ผลดีกบั บางคนจะมีการบอกต่อกันทีมให้ขอ้ มูลเพื่อเป็ น
แนวทางการประกอบการตัดสินใจ ไม่ขดั กับความเชื่อ ความศรัทธา เดิมให้นามาพิจารณาว่าเกิด
ผลดีผลเสียกับผูป้ ่ วยหรือไม่

• ผูป้ ่ วยและญาติความพึงพอใจกับกิจกรรมการพยาบาลในการเยีย่ มผูป้ ่ วย การทาประชุม
ครอบครัวทาให้ลดการขัดแย้งและเกิดการร่วมแก้ปัญหาทีเ่ กิดในครอบครัวได้ ทาให้เกิดการ
ผูกพันระหว่างพยาบาลและครอบครัวผูป้ ่ วย บอกว่าพยาบาลเหมือนเป็ นญาติเป็ นลูกหลานคน
หนึ่ง เกิดความไว้วางใจ โทรติดตามสอบถามอาการตัง้ แต่เข้ามารับการรักษาจนผูป้ ่ วยจากไป
กล้าปรึกษาและขอความช่วยเหลือมีความพึงพอใจ ร้อยละ 96.8
บทเรียนเกีย่ วกับการบาบัดรักษาอาการเจ็บปวดซึง่ ผูป้ ่ วยรักษาตัวทีบ่ า้ น
การค้นหาผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์ตรังทีร่ บั ผูป้ ่ วยไว้และส่งต่อลงมาดูแลใกล้
บ้านเป็ นเอกสาร และได้รบั ข้อมูลจากผูป้ ่ วยทีร่ บั การรักษาทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์มใี บส่ง
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลมา ทีมได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลแล้วว่ายังมีผปู้ ่ วยอีกจานวนมากขาดการ
เข้าถึงและมีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานทีบ่ า้ นและจากไปจากการบอกเล่าของประชาชนใน
ชุมชนต่างๆจึงได้มกี ารค้นหาจากแหล่ง อสม รพสต. ในเขตพืน้ ทีเ่ พื่อเป็ นการช่วยเหลือลด
อาการเจ็บปวดทีบ่ า้ นให้ได้รบั ยาแก้ปวดมอร์ฟีนทีบ่ า้ น จัดส่งชุดอุปกรณ์ ทาแผล ถังออกซิเจน
และอุปกรณ์ทน่ี อน เตียงนอนรถเข็น จะมีทมี จิตอาสาได้โทรประสานกัน หากพบว่าอาการเริม่
PPS < 60% ทากิจวัตรประจาวันได้น้อยลงทีมจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยยามอร์ฟีนเม็ดและยาน้า
ทุกราย
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
• ระบบการดูแลแบบใส่ใจดูแลคุณ อบอุ่นเสมือนบ้าน ได้ตามมาตรฐานการพยาบาลให้ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกัน และสมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
มาตรฐาน
score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2ปี ข้างหน้ า
84. การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
•ทีมจิตอาสาทีเ่ ป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยหรือญาติผปู้ ่ วย
สุดท้าย
ด้วยกันมีการติดตามเยีย่ มเมือ่ นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือเยีย่ มในหมู่บา้ นชุมชนของตัวเอง
เพื่อให้คาแนะนา ให้กาลังใจซึง่ กันและกัน
ช่วยเหลือกัน
85. การบาบัดอาการ
•มี unit สาหรับการให้ยาลดปวด ในผูป้ ่ วย OPD
เจ็บปวด
case
•มีทมี จิตอาสาช่วยในการผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ ฝึก
จิต เพื่อลดความเจ็บปวด

